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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
PURE 150-PRO, Comp. A
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση τής ουσίας/τού µείγµατος
Ειδικό κονίαµα για αγκυρώσεις και στερεώσεις συστατικών τύπου A (ρητίνη)
∆εν συνιστώνται χρήσεις σε
κανείς περιοσισµός
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Εταιρεία:
DEWALT
Οδός:
Richard Klinger Str. 11
Τόπος:
65510 Idstein, Germany
Τηλέφωνο:
+49 (0) 6126 21 2302
Τέλεφαξ:+49 (0) 6126 21 2980
Κεντρική ιστοσελίδα:
www.DEWALT.eu
CHEMTREC Greece (Athens): +(30) 2111768478
1.4. Αριθµός τηλεφώνου
CHEMTREC International: +(1) 703 527 3887 (24h)
επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Κατηγορίες κινδύνου:
∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος: Ερεθ. ∆έρµ. 2
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός: Οφθαλµ. Ερεθ. 2
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρµατος: Ευαισθ. ∆έρµ. 1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαµβανόµενη έκθεση: STOT RE. 2
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2
∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος <= 700)
Reaction product: bisphenol-F-(epichlorhydrin) Epoxy resin (number average molecular weight =< 700)
1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane
Προσοχή
Προειδοποιητική
λέξη:
Εικονογράµµατα:

∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
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Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

∆ηλώσεις προφύλαξης
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
P102
Μακριά από παιδιά.
P273
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για
τα µάτια/πρόσωπο.
P302+P352
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
P332+P313
Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P337+P313
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P363
Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε.
P501
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε Τα περιεχόµενα / το δοχείο να απορρίπτεται
σύµφωνα µε τις κατά τόπους/εθνικές διατάξεις περί αποκοµιδής..
Ειδική επισήµανση ορισµένων µειγµάτων
EUH205
Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Όσοι αντιδρούν αλλεργικά σε εποξειδικές ρητίνες, θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγµατα
Επικίνδυνα συστατικά υλικά
Αριθ. CAS

Ονοµασία
Αριθ. EK

Βάρος
Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθ. REACH

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]
25068-38-6

προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό
βάρος <= 700)
500-033-5
603-074-00-8
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411

40-45 %

14808-60-7

RCS (Respirable crystalline Silica - SiO2)

33-35 %

9003-36-5

Reaction product: bisphenol-F-(epichlorhydrin) Epoxy resin (number average molecular weight =<
700)
500-006-8
01-2119454392-40
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411

11-15 %

16096-31-4

1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane

10-12 %

240-260-4
01-2119463471-41
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412
Alkyl Ester (Ref.: 722 43/00/2012.0028, Germany)

5-7 %

Eye Irrit. 2; H319

Κείµενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1

GR - EL

Επεξεργάστηκε στις: 10.11.2017

DEWALT

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

PURE 150-PRO, Comp. A
Ηµεροµηνία έκδοσης: 10.11.2017

Αριθµός προΐόντος: SDB0007

Σελίδα 3 από 13

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Εισπνοή
Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική
βοήθεια.
Επαφή δέρµατος
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε αµέσως όλα τα
µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Απαραίτητη η ιατρική αντιµετώπιση.
Επαφή στα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως προσεκτικά µε νερό ή µε το ντούζ µατιών. Σε περίπτωση ερεθισµού των µατιών ζητήστε τη
βοήθεια οφθαλµίατρου.
Κατάποση
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και πιείτε άφθονο νερό.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Αλλεργικές αντιδράσεις
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
θεραπεία σύµφωνα µε τη συµπτωµατολογία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα
Αφρός.
Πυροσβεστική σκόνη
Πίδακας νερού
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα
∆υνατός πίδακας νερού
Αφρός.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Παράγωγα πυρόλυσης, τοξικό
µονοξείδιο του άνθρακα.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως µην αναπνέετε τους καπνούς.
Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυµασίας ανθεκτική σε χηµικές ουσίες.
Σµπληρωµατικές υποδείξεις
Χρήση εκνεφωτή για τον έλεγχο των αερίων/αναθυµιάσεων/εκνεφωµάτων. Φυλάξτε ξεχωριστά το µολυσµένο
πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Τήρηση επαρκούς αερισµού. Μην αναπνέετε αέρια/αναθυµιάσεις/ατµούς/εκνεφώµατα. Αποφύγετε την επαφή
µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. Χρησιµοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυµασία.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον.
Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Σκουπίστε µηχανικά. Χειρισµός του συσσωρευµένου προϊόντος σύµφωνα µε το κεφάλαιο διάθεσης
απορριµµάτων.
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Ασφαλής χρήση: βλέπε τµήµα 7
Ατοµική προστασία: βλέπε τµήµα 8
∆ιάθεση: βλέπε τµήµα 13

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό
Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε.
Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις
∆εν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προστασίας από πυρκαγιά.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο.
∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος.
Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων
∆εν συνίσταται χρήση µε προϊόντα που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα.
Επί πλέον πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης
θερµοκρασία φύλαξης : 5-35°C
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Ειδικό κονίαµα για αγκυρώσεις και στερεώσεις συστατικών τύπου A (ρητίνη)

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
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Τιµές DNEL/DMEL
Αριθ. CAS

Χηµικός παράγοντας

DNEL τύπος
25068-38-6

Οδός έκθεσης

Επίδρασης

Τιµή

προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος <= 700)

Εργαζόµενος DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

δερµατική

συστηµικό

Εργαζόµενος DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

αναπνευστική

συστηµικό

8,33 mg/kg
κ.β./ηµέρα
12,25 mg/m³

Εργαζόµενος DNEL, οξεία

αναπνευστική

συστηµικό

12,25 mg/m³

Εργαζόµενος DNEL, οξεία

δερµατική

συστηµικό

Εργαζόµενος DNEL, οξεία

δερµατική

τοπικά

8,3 mg/cm²

Εργαζόµενος DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

δερµατική

συστηµικό

Εργαζόµενος DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

αναπνευστική

συστηµικό

104,15 mg/kg
κ.β./ηµέρα
29,39 mg/m³

Καταναλωτής DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

δερµατική

συστηµικό

Καταναλωτής DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

αναπνευστική

συστηµικό

Καταναλωτής DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

στοµατική

συστηµικό

6,25 mg/kg
κ.β./ηµέρα

Εργαζόµενος DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

δερµατική

συστηµικό

Εργαζόµενος DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση

αναπνευστική

συστηµικό

2,8 mg/kg
κ.β./ηµέρα
2,9 mg/m³

8,33 mg/kg
κ.β./ηµέρα
Καταναλωτής DNEL, οξεία
στοµατική
συστηµικό
0,75 mg/kg
κ.β./ηµέρα
Καταναλωτής DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση
στοµατική
συστηµικό
0,75 mg/kg
κ.β./ηµέρα
Καταναλωτής DNEL, µακροπρόθεσµη έκθεση
δερµατική
συστηµικό
3,571 mg/kg
κ.β./ηµέρα
Καταναλωτής DNEL, οξεία
δερµατική
συστηµικό
3,571 mg/kg
κ.β./ηµέρα
9003-36-5
Reaction product: bisphenol-F-(epichlorhydrin) Epoxy resin (number average molecular weight =< 700)

16096-31-4

62,5 mg/kg
κ.β./ηµέρα
8,7 mg/m³

1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane
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Τιµές PNEC
Αριθ. CAS

Χηµικός παράγοντας

Περιβαλλοντικός τοµέας
25068-38-6

Τιµή

προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος <= 700)

Γλυκά ύδατα

0,006 mg/l

Θαλάσσια ύδατα

0,006 mg/l

Ιζήµατα γλυκών υδάτων

0,996 mg/l

Ιζήµατα θαλασσίων υδάτων

0,996 mg/l

Μικροοργανισµοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων

10 mg/l

9003-36-5

Reaction product: bisphenol-F-(epichlorhydrin) Epoxy resin (number average molecular weight =< 700)

Γλυκά ύδατα

0,003 mg/l

Θαλάσσια ύδατα

0,0003 mg/l

Ιζήµατα γλυκών υδάτων

0,294 mg/kg

Ιζήµατα θαλασσίων υδάτων

0,0294 mg/kg

∆ευτερογενής δηλητηρίαση

0,0254 mg/l

Μικροοργανισµοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων

10 mg/l

Έδαφος

0,237 mg/kg

16096-31-4

1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane
0,0115 mg/l

Γλυκά ύδατα

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Μέτρα υγιεινής
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. δηµιουργία σχεδίου για την προστασία του δέρµατος!
Πλύντε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το διάλειµµα ή το τέλος της εργασίας, ή καντε ένα ντους. Μην τρώτε ή
πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε.
Προστασία των µατιών/του προσώπου
Να φοράτε προστατευτικά µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο..
Προστασία των χεριών
Κατά την εργασία µε χηµικές ουσίες επιτρέπετε µόνο η χρήση προστατευτικών γαντιών τα οποία φέρουν το
χαρακτηρισµό CE και τον τετραψήφιο κωδικό. Επιλέξτε προσεκτικά τα χηµικά προστατευτικά γάντια σύµφωνα
µε τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και σύµφωνα µε το χώρο χρήσης τους.
Συνίσταται να ενηµερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόµενων
προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.
∆ιάρκεια ανθεκτικότητας σε περιοδίκή επαφή (πιτσίλισµα): 0,7mm NBR (νιτριλικό καουτσούκ) >480min
(EN374)
∆ιάρκεια ανθεκτικότητας σε παρατεταµένη επαφή 0,7mm NBR (νιτριλικό καουτσούκ) >480min (EN374)
Προστασία του δέρµατος
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.
Αναπνευστική προστασία
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, να φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας της αναπνοής.
Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση:
Πάστα
Χρώµα:
ανοιχτό µπέζ
Μέθοδος
Τιµή pH:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πληροφορίες για τις µεταβολές της φυσικής κατάστασης
Σηµείο τήξεως:
δεν έχει προσδιορισθεί
Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης:
δεν έχει προσδιορισθεί
Σηµείο ανάφλεξης:

δεν χρησιµοποιείται

Αναφλεξιµότητα
στερεά:
αέρια:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν χρησιµοποιείται

Κατώτερο όριο έκρηξης:
Ανώτερο όριο έκρηξης:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης
στερεά:
αέρια:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν χρησιµοποιείται

Θερµοκρασία αποσύνθεσης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Οξειδωτικές ιδιότητες
Μη οξειδωτικό.
Πίεση ατµών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνότητα (σε 20 °C):
Υδατοδιαλυτότητα:

1,49 g/cm³
αδιάλυτο

∆ιαλυτότητα σε άλλους διαλύτες
δεν έχει προσδιορισθεί
Συντελεστής κατανοµής:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνστητα ατµών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Ταχύτητα εξάτµισης:

δεν έχει προσδιορισθεί

9.2. Άλλες πληροφορίες
Ξηρό υπόλειµµα:

δεν έχει προσδιορισθεί

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Εφόσον διασφαλίζεται ο ενδεδειγµένος τρόπος χειρισµού και αποθήκευσης, δεν σηµειώνονται επικίνδυνες
αντιδράσεις .
10.2. Χηµική σταθερότητα
Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Ισχυρή αντίδραση µε: Οξειδωτική (ές) ουσία
Ισχυρή αντίδραση µε: αλκαλικά (βάσεις) , Καυστικόςκαιοξέα
Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
κανένας, καµµία, κανένα/κανένας
10.5. Μη συµβατά υλικά
∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξύα τοξικότητα
Αριθ. CAS

Ονοµασία
Οδός έκθεσης

25068-38-6

16096-31-4

Πηγή

LD50

11400 mg/kg Αρουραίος

RCS (Respirable crystalline Silica - SiO2)
στοµατική

9003-36-5

Είδος

προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος <= 700)
στοµατική

14808-60-7

∆όση

LD50

5000 mg/kg

Αρουραίος

Reaction product: bisphenol-F-(epichlorhydrin) Epoxy resin (number average molecular weight =< 700)
στοµατική

LD50

>2000 mg/kg Αρουραίος

δερµατική

LD50

>2000 mg/kg Αρουραίος

1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane
στοµατική

LD50

2900 mg/kg

δερµατική

LD50

> 2000 mg/kg Αρουραίος

Αρουραίος

Alkyl Ester (Ref.: 722 43/00/2012.0028, Germany)
στοµατική

LD50

20700 mg/kg Ποντίκι

δερµατική

LD50

2000 mg/kg

Κουνέλι

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων
Αυτό το µείγµα θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP].
Άλλα στοιχεία
Τα δεδοµένα τοξικότητας των περιεχοµένων που αναφέρθηκαν είναι για ιατρικά επαγγέλµατα, καθορίζεται από
εξειδικευµένο προσωπικό από τον τοµέα της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας στο χώρο εργασίας και
τοξικολόγους. Τα στοιχεία τοξικότητας των περιεχοµένων που αναφέρθηκαν τέθηκαν στη διάθεσή µας από
κατασκευαστές πρώτων υλών.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Το προϊόν δεν είναι: Οικοτοξική.

Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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[h] | [d] Είδος

∆όση
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Πηγή

προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό βάρος <= 700)
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια LC50

1,3 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(πέστροφα)
Οξεία τοξικότητα Crustacea EC50
2,1 mg/l
48 h Daphnia magna (µεγάλος
νερόψυλλος)
Τοξικότητα Crustacea
NOEC
0,3 mg/l
21 d Daphnia magna (µεγάλος
νερόψυλλος)
Reaction product: bisphenol-F-(epichlorhydrin) Epoxy resin (number average molecular weight =< 700)
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια LC50

2,54 mg/l

Οξεία τοξικότητα Crustacea

2,55 mg/l

EC50

96 h Carassius auratus
(χρυσόψαρα)
48 h Daphnia pulex
(νερόψυλλος)

1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια LC50

30 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(πέστροφα)

ΟΟΣΑ 203

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
Συντελεστής κατανοµής n-οκτανόλη /νερό
Αριθ. CAS

Ονοµασία

Log Pow

25068-38-6

προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθµητικό µέσο µοριακό
βάρος <= 700)

2,64-3,78

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία.
Άλλα στοιχεία
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέπετε να εισέλθει
στο έδαφος/υπέδαφος.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επεξεργασία αποβλήτων
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέπετε να εισέλθει
στο έδαφος/υπέδαφος. ∆ιάθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αρµόδιων υπηρεσιών.
Κωδικός αριθµός απορριµάτων, αχρησιµοποίητο προϊόν
080409 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ)
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ; απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα
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GR - EL

Επεξεργάστηκε στις: 10.11.2017

DEWALT

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

PURE 150-PRO, Comp. A
Ηµεροµηνία έκδοσης: 10.11.2017

Αριθµός προΐόντος: SDB0007

Σελίδα 10 από 13

Κωδικός αριθµός απορριµάτων, απόριµµα υπολείµατος προϊόντος
080409 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ)
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ; απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα
Κωδικός αριθµός απορριµάτων, µη καθαρισµένες συσκευασίες
080409 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ)
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ; απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώµενα απορρυπαντικά
Μή µολυσµένες και άδειες συσκευασίες µπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε τις µολυσµένες συσκευασίες
όπως το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

Κωδικός ταξινόµησης:
Ειδκές Οδηγίες:
Περιορισµένη ποσότητα (LQ):
Εκλυθείσα ποσότητα:
Μεταφορική κατηγορία:
Αριθµός κινδύνου:
Κώδικας περιορισµού σήραγγας:
Μεταφορά µε ποταµόπλοια (ADN)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

Κωδικός ταξινόµησης:
Ειδκές Οδηγίες:

UN 3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
9
III
9

M7
274 335 601
5 kg
E1
3
90
E
UN 3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
9
III
9

M7
274 335 601

Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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Περιορισµένη ποσότητα (LQ):
Εκλυθείσα ποσότητα:
Θαλάσσια µεταφορά (IMDG)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

Αριθµός προΐόντος: SDB0007
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5 kg
E1
UN 3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
9
III
9

Ειδκές Οδηγίες:
274, 335, 966, 967
Περιορισµένη ποσότητα (LQ):
5 kg
Εκλυθείσα ποσότητα:
E1
EmS:
F-A, S-F
Αεροπορική µεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

UN 3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
9
III
9

Ειδκές Οδηγίες:
A97 A158 A179
Περιορισµένη ποσότητα (LQ)
30 kg G
(επιβατικό αεροπλάνο):
Passenger LQ:
Y956
Εκλυθείσα ποσότητα:
E1
IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):
IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

956
400 kg
956
400 kg

όχι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία.
14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
δεν χρησιµοποιείται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις EE
Αριθµός αναθεώρησης: 1,01,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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2004/42/EK (VOC):
13,41 g/l
Συµπληρωµατικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK
Παρακαλώ προσέξτε: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
Εθνικοί κανονισµοί
Περιορισµός απασχόλησης:

Προσέξτε τους περιορισµούς εργασίας σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο για
προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ).
2 - Επικίνδνα µόλνσης νερού

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το µίγµα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Μετατροπές
Αυτό το δελτίο ασφάλειας περιέχει αλλαγές από την προηγούµενη έκδοση στις ενότητες: 3,15,16.
Συντοµογραφία και ακρώνυµα
ADR: Accord europιen sur le transport des marchandises dangereuses par route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling and Packaging
DMEL: Derived Minimal Effect level
DNEL: Derived No Effect Level
EC50: Effective concentration, 50%
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
OECD: Oragnisation for Economic Co-operation and Development
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic
vPvB: very persistent and very bioaccumulative
PNEC: Predicted No Effect Concentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID: Rθglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
VOC: Volatile organic compound
Κείµενο των φράσεων H και EUH (Αριθµός και πλήρες κείµενο)
H315
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H411
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH205
Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Άλλα στοιχεία
Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα µέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά
έχουν µέχρι την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σηµεία αναφοράς για τον
ασφαλή χειρισµό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση,
επεξεργασία, µεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση
προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών
των οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να µεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.
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(Τα δεδοµένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία
στάθµη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
PURE 150-PRO, Comp. B
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση τής ουσίας/τού µείγµατος
Ειδικό κονίαµα για αγκυρώσεις και στερεώσεις συστατικών τύπου B (σκληρυντικό)
∆εν συνιστώνται χρήσεις σε
κανείς περιοσισµός
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Εταιρεία:
DEWALT
Οδός:
Richard Klinger Str. 11
Τόπος:
65510 Idstein, Germany
Τηλέφωνο:
+49 (0) 6126 21 2302
Τέλεφαξ:+49 (0) 6126 21 2980
Κεντρική ιστοσελίδα:
www.DEWALT.eu
CHEMTREC Greece (Athens): +(30) 2111768478
1.4. Αριθµός τηλεφώνου
CHEMTREC International: +(1) 703 527 3887 (24h)
επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Κατηγορίες κινδύνου:
Οξεία τοξικότητα: Οξεία Τοξ. 4
∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος: ∆ιάβρ. ∆έρµ. 1Β
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρµατος: Ευαισθ. ∆έρµ. 1
Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων: Mεταλλαξ. 2
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3
∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωµάτων.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and m-phenylenebis(methylamine)
3-αµινοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυλαµίν
µ-φαινυλενο-δις (µεθυλαµίνη)
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 4,4´-isopropylidenediphenol and diethylenetriamine
φαινόλ
2,2'-ιµινοδιαιθυλαµίνη διαιθυλενοτριαµίν
bisphenol A; 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη
Κίνδυνος
Προειδοποιητική
λέξη:
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Εικονογράµµατα:

∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H302
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H341
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωµάτων.
H412
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ηλώσεις προφύλαξης
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
P102
Μακριά από παιδιά.
P201
Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P273
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για
τα µάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα
µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε.
P310
Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P405
Φυλάσσεται κλειδωµένο.
P501
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε Τα περιεχόµενα / το δοχείο να απορρίπτεται
σύµφωνα µε τις κατά τόπους/εθνικές διατάξεις περί αποκοµιδής..
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Αυτή η ουσία τηρεί τα κριτήρια PBT του κανονισµού REACH, Annex XIII.
Περιέχει Αµίνες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγµατα
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Επικίνδυνα συστατικά υλικά
Αριθ. CAS

Ονοµασία
Αριθ. EK

Βάρος
Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθ. REACH

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]
2855-13-2

3-αµινοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυλαµίν

30 - < 35 %

57214-10-5

220-666-8
612-067-00-9
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H312 H302 H314
H317 H412
Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and m-phenylenebis(methylamine)

20 - < 25 %

500-137-0
Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H314 H317 H412
77138-45-5

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 4,4´-isopropylidenediphenol and
diethylenetriamine
500-263-6
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H314 H318 H317

20 - < 25 %

1477-55-0

µ-φαινυλενο-δις (µεθυλαµίνη)

15 - < 20 %

100-51-6

216-032-5
01-2119480150-50
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H332 H302 H314
H317 H412
βενζυλική αλκοόλ

5 - < 10 %

202-859-9
603-057-00-5
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302
90-72-2

2,4,6-τρι-(διµεθυλαµινοµεθυλο)-φαινόλ

5 - < 10 %

202-013-9
603-069-00-0
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H302 H319 H315
111-40-0

2,2'-ιµινοδιαιθυλαµίνη διαιθυλενοτριαµίν

5 - < 10 %

203-865-4
612-058-00-X
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H312 H302 H314 H317
108-95-2

φαινόλ

1-<5%

80-05-7

203-632-7
604-001-00-2
Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Skin Corr. 1B; H341 H331 H311
H301 H373 ** H314
bisphenol A; 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη

1-<5%

201-245-8
604-030-00-0
Repr. 2, STOT SE 3, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H361f *** H335 H318 H317
71074-89-0

Bis[(dimethylamino)methyl]phenol

1-<5%

275-162-0
Skin Corr. 1B; H314

Κείµενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.
Επιπλέον στοιχεία
REACH Art. 59, Λίστα SVHC (υποψήφια λίστα ουσιών πολύ υψηλής συγκέντρωσης προς έγκριση): Bisphenol
A; 4,4΄-Isopropylidendiphenol

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
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Γενικές υποδείξεις
Αλλάξτε τη µολυσµένη, διαποτισµένη ενδυµασία.
Εισπνοή
Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική
βοήθεια.
Επαφή δέρµατος
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε πολυεθυλενική γλυκόλη και στη συνέχεια µε άφθονο
νερό. Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Απαραίτητη η
ιατρική αντιµετώπιση.
Επαφή στα µάτια
σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλένετε τα µάτια ανοικτά µε άφθονο νερό και επισκεφτείτε έναν
οφθαλµίατρο.
Κατάποση
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και πιείτε άφθονο νερό.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Αλλεργικές αντιδράσεις
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
θεραπεία σύµφωνα µε τη συµπτωµατολογία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα
Προσαρµογή των µέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή.
Πυροσβεστική σκόνη
Πίδακας νερού
Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα
∆υνατός πίδακας νερού
Αφρός.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Παράγωγα πυρόλυσης, τοξικό
µονοξείδιο του άνθρακα.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως µην αναπνέετε τους καπνούς.
Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυµασίας ανθεκτική σε χηµικές ουσίες.
Σµπληρωµατικές υποδείξεις
Φυλάξτε ξεχωριστά το µολυσµένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο
αποχετευτικό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Τήρηση επαρκούς αερισµού.
Χρησιµοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυµασία.
Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυµένου/σκορπισµένου προϊόντος στο δάπεδο.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον.
Σε περίπτωση δηµιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστηµα ενηµερώστε άµεσα τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
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6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Σκουπίστε µηχανικά.
Μαζέψτε µε συνδετικό µέσο για νερό (άµµος, διατοµίτης, συνδετικό µέσο για οξέα, γενικό συνδετικό µέσο).
Χειρισµός του συσσωρευµένου προϊόντος σύµφωνα µε το κεφάλαιο διάθεσης απορριµµάτων.
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Ασφαλής χρήση: βλέπε τµήµα 7
Ατοµική προστασία: βλέπε τµήµα 8
∆ιάθεση: βλέπε τµήµα 13

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό
Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε.
Πριν τη χρήση του προϊόντος χρησιµοποιήστε κρέµα προστασίας επιδερµίδας.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις
∆εν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προστασίας από πυρκαγιά.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο.
Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται µόνο στον αυθεντικό περιέκτη.
Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων
∆εν συνίσταται χρήση µε προϊόντα που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα.
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείται δροσερό.
Επί πλέον πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης
∆ιατηρείστε το δοχείο ερµητικά κλεισµένο σε δροσερό µέρος.
θερµοκρασία φύλαξης 5-35°C
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Ενδεικτικεσ οριακέσ τιµέσ επαιτελµατικησ εκθεσησ
Αριθ. CAS

Χηµικός παράγοντας

111-40-0

∆ιαιθυλενοτριαµίνη

80-05-7
108-95-2

ppm

∆ισφαινόλη Α (εισπωεύσιµησκόνη)
Φαινόλη

mg/m³ ίνες/cm³

1

4

-

-

-

10

-

-

2

8

4

16

Κατηγορία

Προέλευση

Ανώτατη
Ανώτατη
Ανώτατη

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Μέτρα υγιεινής
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. δηµιουργία σχεδίου για την προστασία του δέρµατος!
Πλύντε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το διάλειµµα ή το τέλος της εργασίας, ή καντε ένα ντους. Μην τρώτε ή
πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε.
Προστασία των µατιών/του προσώπου
Κατάλληλη προστασία µατιών:Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου.
Προστασία των χεριών
Κατά την εργασία µε χηµικές ουσίες επιτρέπετε µόνο η χρήση προστατευτικών γαντιών τα οποία φέρουν το
χαρακτηρισµό CE και τον τετραψήφιο κωδικό. Επιλέξτε προσεκτικά τα χηµικά προστατευτικά γάντια σύµφωνα
µε τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και σύµφωνα µε το χώρο χρήσης τους.
Συνίσταται να ενηµερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόµενων
προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.
∆ιάρκεια ανθεκτικότητας σε περιοδίκή επαφή (πιτσίλισµα): 0,7mm NBR (νιτριλικό καουτσούκ) >480min
(EN374)
∆ιάρκεια ανθεκτικότητας σε παρατεταµένη επαφή 0,7mm NBR (νιτριλικό καουτσούκ) >480min (EN374)
Προστασία του δέρµατος
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.
Αναπνευστική προστασία
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, να φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας της αναπνοής.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση:
Πάστα
Χρώµα:
µαύρο / κόκκινο
Οσµή:
χαρακτηριστικός
Μέθοδος
Τιµή pH:

δεν χρησιµοποιείται

Πληροφορίες για τις µεταβολές της φυσικής κατάστασης
Σηµείο τήξεως:
δεν έχει προσδιορισθεί
Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης:
δεν έχει προσδιορισθεί
Σηµείο ανάφλεξης:

δεν χρησιµοποιείται

Αναφλεξιµότητα
στερεά:
αέρια:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν χρησιµοποιείται

Κατώτερο όριο έκρηξης:
Ανώτερο όριο έκρηξης:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης
στερεά:
αέρια:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν χρησιµοποιείται

Θερµοκρασία αποσύνθεσης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Πίεση ατµών:
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δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνότητα (σε 20 °C):
Υδατοδιαλυτότητα:

1,07 g/cm³
αδιάλυτο

∆ιαλυτότητα σε άλλους διαλύτες
δεν έχει προσδιορισθεί
Συντελεστής κατανοµής:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνστητα ατµών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Ταχύτητα εξάτµισης:

δεν έχει προσδιορισθεί

9.2. Άλλες πληροφορίες
Ξηρό υπόλειµµα:

δεν έχει προσδιορισθεί

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.3
10.2. Χηµική σταθερότητα
Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Ισχυρή αντίδραση µε: Οξειδωτική (ές) ουσία
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.2
10.5. Μη συµβατά υλικά
Οξειδωτική (ές) ουσία, ισχυρό
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
ETAmix υπολογισµένος
ATE (στοµατική) 813,1 mg/kg; ATE (δερµατική) 1216,6 mg/kg; ATE (αναπνευστική ατµός) 5,53 mg/l; ATE
(αναπνευστική αεροζόλ) 2,191 mg/l

Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Οξύα τοξικότητα
Αριθ. CAS

Ονοµασία
Οδός έκθεσης

2855-13-2

1477-55-0

90-72-2

στοµατική

LD50

1030 mg/kg

δερµατική

108-95-2

ATE

1100 mg/kg

LD50

930 mg/kg

Αρουραίος

Αρουραίος

δερµατική

LD50

2000 mg/kg

Κουνέλι

αναπνευστική (1 h) ατµός

LC50

3,89 mg/l

Αρουραίος

αναπνευστική αεροζόλ

ATE

1,5 mg/l

βενζυλική αλκοόλ
στοµατική

LD50

1230 mg/kg

αναπνευστική ατµός

ATE

11 mg/l

αναπνευστική αεροζόλ

ATE

1,5 mg/l

Αρουραίος

GESTIS

2,4,6-τρι-(διµεθυλαµινοµεθυλο)-φαινόλ
ATE

500 mg/kg

2,2'-ιµινοδιαιθυλαµίνη διαιθυλενοτριαµίν
στοµατική

LD50

1540 mg/kg

Αρουραίος

δερµατική

LD50

672 mg/kg

κουνέλι

ATE

100 mg/kg

φαινόλ
στοµατική

80-05-7

Πηγή

µ-φαινυλενο-δις (µεθυλαµίνη)

στοµατική
111-40-0

Είδος

3-αµινοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυλαµίν

στοµατική

100-51-6

∆όση

δερµατική

ATE

300 mg/kg

αναπνευστική ατµός

ATE

3 mg/l

αναπνευστική αεροζόλ

ATE

0,5 mg/l

bisphenol A; 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη
στοµατική

LD50

3250 mg/kg

Αρουραίος

δερµατική

LD50

3000 mg/kg

κουνέλι

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων
Αυτό το µείγµα θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP].
Άλλα στοιχεία
Αυτό το µείγµα δεν κυκλοφορεί σε καµία µορφή, στην οποία αν χρησιµοποιηθεί όπως προβλέπεται δε µπορεί
να σχηµατιστεί καθόλου αεροζόλ και επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις, στις οποίες
αποκλείεται ο σχηµατισµός αεροζόλ. Γι' αυτό. σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού CLP 1272/2008/EΕ δεν
είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισµός και η σήµανση του προϊόντος ως τοξικό για την εισπνοή.
Τα δεδοµένα τοξικότητας των περιεχοµένων που αναφέρθηκαν είναι για ιατρικά επαγγέλµατα, καθορίζεται από
εξειδικευµένο προσωπικό από τον τοµέα της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας στο χώρο εργασίας και
τοξικολόγους. Τα στοιχεία τοξικότητας των περιεχοµένων που αναφέρθηκαν τέθηκαν στη διάθεσή µας από
κατασκευαστές πρώτων υλών.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Το προϊόν δεν είναι: Οικοτοξική.
Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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[h] | [d] Είδος

∆όση

Πηγή

111-40-0

2,2'-ιµινοδιαιθυλαµίνη διαιθυλενοτριαµίν

108-95-2

Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια LC50
Οξεία τοξικότητα των φυκιών ErC50
Οξεία τοξικότητα Crustacea EC50
φαινόλ

72 h

80-05-7

Οξεία τοξικότητα των φυκιών ErC50
229 mg/l
bisphenol A; 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια LC50
Οξεία τοξικότητα των φυκιών ErC50
Οξεία τοξικότητα Crustacea EC50

96 h Pimephales promelas
96 h Selenastrum capricornutum
48 h Daphnia magna

430 mg/l
1164 mg/l
53,5 mg/l

4,6 mg/l
2,73 mg/l
3,9 mg/l

96 h Leuciscus idus
72 h Selenastrum capricornutum
48 h Daphnia magna
GESTIS

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
Συντελεστής κατανοµής n-οκτανόλη /νερό
Αριθ. CAS

Ονοµασία

Log Pow

2855-13-2
100-51-6
111-40-0
108-95-2
80-05-7

3-αµινοµεθυλο-3,5,5-τριµεθυλοκυκλοεξυλαµίν
βενζυλική αλκοόλ
2,2'-ιµινοδιαιθυλαµίνη διαιθυλενοτριαµίν
φαινόλ
bisphenol A; 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη

1,9
1,05
-2,13
1,5
3,32

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
το προϊόν δεν δοκιµάστηκε.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία.
Άλλα στοιχεία
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέπετε να εισέλθει
στο έδαφος/υπέδαφος.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επεξεργασία αποβλήτων
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέπετε να εισέλθει
στο έδαφος/υπέδαφος. ∆ιάθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αρµόδιων υπηρεσιών.
Κωδικός αριθµός απορριµάτων, αχρησιµοποίητο προϊόν
080409 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ)
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ; απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα
Κωδικός αριθµός απορριµάτων, απόριµµα υπολείµατος προϊόντος
Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ)
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ; απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και
υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα
Κωδικός αριθµός απορριµάτων, µη καθαρισµένες συσκευασίες
150110
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία
(συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών απόβλητων συσκευασίας);
συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές; επικίνδυνα
απόβλητα
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώµενα απορρυπαντικά
Μή µολυσµένες και άδειες συσκευασίες µπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε τις µολυσµένες συσκευασίες
όπως το προϊόν.
080409

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

Κωδικός ταξινόµησης:
Ειδκές Οδηγίες:
Περιορισµένη ποσότητα (LQ):
Εκλυθείσα ποσότητα:
Μεταφορική κατηγορία:
Αριθµός κινδύνου:
Κώδικας περιορισµού σήραγγας:
Μεταφορά µε ποταµόπλοια (ADN)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

Κωδικός ταξινόµησης:
Ειδκές Οδηγίες:
Περιορισµένη ποσότητα (LQ):

UN 3259
AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine) )
8
II
8

C8
274
1 kg
E2
3
80
E
UN 3259
AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine) )
8
II
8

C8
274
1 kg

Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Εκλυθείσα ποσότητα:
Θαλάσσια µεταφορά (IMDG)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

Αριθµός προΐόντος: SDB0008
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E2
UN 3259
AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine) )
8
II
8

Ειδκές Οδηγίες:
223, 274
Περιορισµένη ποσότητα (LQ):
1 kg
Εκλυθείσα ποσότητα:
E2
EmS:
F-A, S-B
Αεροπορική µεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
µεταφορά:
14.4. Οµάδα συσκευασίας:
Ετικέτες:

UN 3259
AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine) )
8
II
8

Ειδκές Οδηγίες:
A3 A803
Περιορισµένη ποσότητα (LQ)
5 kg
(επιβατικό αεροπλάνο):
Passenger LQ:
Y844
Εκλυθείσα ποσότητα:
E2
IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):
859
IATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο):
15 kg
IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):
863
IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):
50 kg
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία.
14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
δεν χρησιµοποιείται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις EE
2004/42/EK (VOC):
307,09 g/l
Συµπληρωµατικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK
Παρακαλώ προσέξτε: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Επεξεργάστηκε στις: 10.11.2017
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Προσέξτε τους περιορισµούς εργασίας σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο για
προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ). Προσέξτε τους περιορισµούς
εργασίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (92/85/ΕOK) για την προστασία
εγκύων και θυλάζουσων µητέρων.
2 - Επικίνδνα µόλνσης νερού

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το µίγµα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Μετατροπές
Αυτό το δελτίο ασφάλειας περιέχει αλλαγές από την προηγούµενη έκδοση στις ενότητες: 3,16.
Συντοµογραφία και ακρώνυµα
ADR: Accord europιen sur le transport des marchandises dangereuses par route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ATE: Acute Toxicity Estimates
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling and Packaging
EC50: Effective concentration, 50%
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic
vPvB: very persistent and very bioaccumulative
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID: Rθglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
VOC: Volatile organic compound
Κείµενο των φράσεων H και EUH (Αριθµός και πλήρες κείµενο)
H301
Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H311
Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα.
H312
Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
H314
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H315
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H331
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H341
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωµάτων.
H361f
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιµότητα.
H373
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη
έκθεση.
H412
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Άλλα στοιχεία
Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα µέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά
έχουν µέχρι την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σηµεία αναφοράς για τον
ασφαλή χειρισµό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση,
επεξεργασία, µεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση
προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών
των οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να µεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.
(Τα δεδοµένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία
στάθµη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Αριθµός αναθεώρησης: 1,12,0 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1,
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Επεξεργάστηκε στις: 10.11.2017

